Stichting Mentorschap Amsterdam zoekt Coördinator
Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie die
mentorschap biedt aan cliënten die als gevolg van geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid niet in staat
zijn hun zorginhoudelijke belangen zelf te behartigen.
SMA werft vrijwilligers en leidt deze op tot mentor, koppelt hen aan een cliënt en begeleidt de mentor
waar nodig bij de uitvoering van het mentorschap.
De rechtbank kent de beschikking voor mentorschap toe aan de SMA, en vervolgens mandateert de
stichting een mentor om het mentorschap namens SMA uit te voeren.
SMA is aangesloten bij Mentorschap Nederland en wordt steeds bekender in Amsterdam.
De organisatie is trots op haar actieve vrijwilligers die met veel toewijding mentor zijn voor de cliënten.
De uitdaging voor komende jaren is om nog meer cliënten een mentor aan te kunnen bieden.
De organisatie heeft een onbezoldigd bestuur, dit bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de
strategische keuzes die gemaakt worden door SMA. Op dit moment werken er twee coördinatoren en een
administratief medewerker op het bureau.
Het bestuur is de werkgever van de medewerkers op het bureau.

De functie van coördinator
De coördinator is verantwoordelijk voor de instroom van cliënten en mentoren en weet deze op een
goede manier aan elkaar te koppelen. Daarnaast draagt de coördinator bij aan het maken van beleid voor
de stichting en levert een bijdrage aan het doel van de organisatie.
De coördinator is actief betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en bewaking van het beleid voor de
volgende gebieden:
• Ontwikkeling van de organisatie, waarbij het vooral gaat om de werkzaamheden rondom en voor
de mentoren;
• Het vergroten van de bekendheid van mentorschap en het bieden van voorlichting aan relevante
partijen;
• Het aangaan en onderhouden van contacten met onder andere de rechtbank, zorginstellingen
en cliëntorganisaties in de regio;
• Voorlichting bieden over mentorschap.
De coördinator legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Mentorschap Amsterdam.

Verantwoordelijkheid van de coördinator
•
•
•
•
•
•

Werven en selecteren van vrijwilligers die als mentor willen optreden;
Coördineren van de aanvragen bij de kantonrechter;
Organiseren deskundigheidsbevordering van mentoren, door middel van cursussen,
themabijeenkomsten en mogelijkheden voor deelname aan intervisie;
Onderhouden en toerusten van het team van mentorondersteuners voor het ondersteunen en
begeleiden van mentoren bij hun werkzaamheden;
Bewaken van de kwaliteit van uitvoering van het mentorschap, ontwikkelen en evalueren van de
werkprocedures en deze zo nodig bijstellen;
Bijdragen leveren aan de voorbereiding, uitvoering en bewaking van het beleid van SMA.
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De contacten van de coördinator
•
•
•
•
•
•

Het bestuur over beleidszaken, organisatie, financiën en kwaliteitsaspecten;
Mentoren en mentorondersteuners over hun werkzaamheden, behoefte aan ondersteuning en
kwaliteitsbevordering en hoe hierin te voorzien;
Opleidingscentra en docenten over scholing, training en kwaliteitsbevordering van de
(kandidaat) mentoren;
Zorgaanbieders en instellingen voor maatschappelijke ondersteuning over nut en noodzaak van
mentorschap (en bewindvoering) en de inzet van vrijwilligers voor het mentorschap;
Vrijwilligers-, patiënten- en cliëntenorganisaties over het uitwisselen van informatie en
ervaringen;
Rechtbank Amsterdam (griffies en kantonrechters) over mentorschap.

De nieuwe coördinator beschikt over
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Passende opleiding zie: www.rechtspraak.nl;
Ervaring in de zorgsector;
Affiniteit met een vrijwilligersorganisatie;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Vaardigheid om het netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen;
Vermogen om gesprekspartner te zijn op meerdere niveaus;
Organisatietalent;
Begeleidende, coachende en ondersteunende vaardigheden;
Ervaring in de omgang met cliënten en vrijwilligers is een pre;
Kennis van de sociale kaart van Amsterdam is een pre.

Persoonlijkheidsprofiel
Met eigenschappen als energie, empathie, bescheidenheid en loyaliteit zal de coördinator draagvlak
krijgen. Een ondernemende persoonlijkheid met affiniteit voor de zorg die dienstbaarheid als een
belangrijke asset ziet. Een doorzetter met enthousiasme!
Hij of zij is wendbaar, efficiënt, praktisch en ook stressbestendig en voelt aan welke rol vervuld moet
worden in de situatie en context die aangetroffen wordt. Hij/zij beleeft zichtbaar plezier aan zijn/haar
werk en neemt initiatief om zaken voor elkaar te krijgen. Daarnaast kan de nieuwe coördinator op
verschillende niveaus acteren en anticiperen op relevante ontwikkelingen.
Een persoon die de verbinding zoekt tussen alle onderdelen van de organisatie en representatief is.
Hij/zij is zichtbaar zowel binnen als ook buiten de organisatie en brengt de organisatie nieuw elan. Het is
de bedoeling dat je op termijn primus inter pares wordt.

Arbeidsvoorwaarden
SMA biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 24 uur, uitbreiding tot 32 uur is in een latere fase
een mogelijkheid. Werktijden worden in overleg geregeld. Salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal
8 max., de inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
De standplaats is Amsterdam.
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Planning
•
•
•
•
•

Reactietijd op de vacature tot en met 12 januari
De eerste ronde gesprekken 15 januari
De tweede ronde gesprekken 22 januari
Arbeidsvoorwaardengesprek in week 4
Afronding procedure voor 1 februari 2021

Solliciteren en contact
Wanneer je geïnteresseerd bent in de betreffende functie ontvangt Stichting Mentorschap Amsterdam
graag vóór 13 januari 2021 je motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kun je sturen naar
vacature@mentorschap.amsterdam
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kees van Kempen, coördinator
Stichting Mentorschap Amsterdam tel 0611029463.
De website: www.mentorschapamsterdam.nl en/of op www.mentorschap.nl.
In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen en een VOG opgevraagd.
Benoeming geschiedt door het bestuur van de Stichting Mentorschap Amsterdam.

3

